
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh 

 
        Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến ngày 

18/10/2021, tỷ lệ bao phủ đã tiêm ít nhất 1 mũi/dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 

84,3% (tiêm tại tỉnh); ngoài ra theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố, 

toàn tỉnh có 56.586 người không có mặt tại địa bàn, trong đó có 39.838 người 

được tiêm ít nhất 1 mũi, còn 16.749 người chưa được tiêm; tổng số dân trì hoãn 

mũi 1 và chống chỉ định tiêm là 32.534 người (5,88%); số chưa đồng ý tiêm là 

474 người (0,086%); số công dân đi làm ăn xa chưa về và chưa được tiêm là 

16.749 (3,02%). 

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, để tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 

tuổi trở lên, bảo đảm mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên cư trú trên đia bàn 

tỉnh được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và chuẩn bị triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ em (khi có hướng dẫn của Bộ Y tế), UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục rà soát tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm, hoãn tiêm; đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho các đối tượng từ 

18 tuổi trở lên, đặc biệt là ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 tuổi trở 

lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 

- Thống kê, rà soát đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn (bao 

gồm cả trẻ đang đi học và không đi học) theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp để 

chuẩn bị triển khai tiêm cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế (tiêm trước cho 

lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi).  

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 

tuổi trên địa bàn (sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế) và Kế hoạch tiêm tăng 

cường trên địa bàn, có sự phối hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đạt 

các mục tiêu đề ra và tổ chức triển khai đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
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2. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên 

quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa 

bàn tỉnh; hướng dẫn các địa bàn tổ chức thực hiện (sau khi có hướng dẫn của Bộ 

Y tế); chủ động liên hệ với Bộ Y tế đảm bảo có vắc xin tiêm mũi 2 cho các đối 

tượng đủ thời gian. Đồng thời đôn đốc các địa bàn đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin 

mũi 2 và rà soát tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm, hoãn tiêm theo Kế 

hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nội 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;     

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, TC; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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